Zápis ze zasedání komise pro ediční činnost ze dne 14. 10. 2007
Přítomni: Doc. Janoš, Doc. Seják, Ing. Neruda, Ing. Harudová, Ing. Křováková, Mgr. Vojtíšek,
pí. Suchá, pí Chocholoušková
Program:
1) ediční činnost 2007
2) plán ediční činnosti 2008
3) požadavky na úpravu ediční směrnice
4) časopis Studia oecologica
Ad 1)
Paní Chocholoušková předala plán ediční činnosti v r. 2007. Doposud vyšlo Slavík, Neruda:
Voda v krajině. 2 tituly (Vráblíková: Pedologické praktikum, Blažková: Základy geologie
v ochraně a tvorbě životního prostředí) byly přesunuty na rok 2008. Zbytek je v oponentním
řízení nebo v tisku.
Bylo připomenuto, že ediční rada bude apelovat na dodržování termínu 30. 4. pro odevzdání
rukopisu k oponentnímu řízení, aby mohly publikace vyjít do konce roku. Proděkan pro vědu na
kolegiu děkana v dubnu každý rok upozorní na dodržování tohoto termínu pro autory publikací.
Ad 2)
Všechny navržené publikace byly zařazeny do edičního plánu na r. 2008 v pořadí uvedeném
v přiloženém seznamu. U publikace č. 1 (Vráblíková: Revitalizace antropogenně postiženého
území v Podkrušnohoří) byl navýšen počet kusů ze 70 na 100. Další publikace Vráblíková:
Revitalizace území v Pokrušnohoří vyjde jako zvláštní číslo časopisu Studia Oecologica.
K seznamu byla připsána publikace Seják: Multifunkčnost a udržitelnost zemědělství. Ediční
rada akceptuje navrhované počty výtisků u jednotlivých titulů. Cena pro neperiodické publikace
(skripta, monografie) se bude řídit podle pravidla: do 100 stran = 100,- Kč, přes 100 stran = 150,Kč. Pro výstupy z grantů (např. Dolanský: Sledování lesních porostů metodami Laserového
skenování) bude určen jiný rozdělovník výtisků v novele ediční směrnice.
Ad 3)
Doc. Janoš připraví do konce r. 2007 úpravu ediční směrnice, zejména úpravu rozdělovníku
neperiodických publikací (ve spolupráci s p. Suchou).
K časopisu Studia oecologica:
-V roce 2008 vyjdou 2 pravidelná čísla Studia oecologica v pravidelných termínech duben, říjen
(bude i platit i na další léta). Dále se počítá s vydáním 2 zvláštních čísel časopisu jako výstupu
z grantů VaV (Vráblíková, Seják).
-Autoři článků mají nárok na separáty v počtu okolo 10 (bude upřesněno), nikoliv na celý výtisk
čísla časopisu.
-Doc. Janoš s redakční radou časopisu navrhnou drobné úpravy instrukcí pro autory včetně řešení
otázky autorských práv, průběhu recenzního řízení a doplnění redakční rady tak, aby si SO
uchovala statut vědeckého časopisu podle kriterií Rady pro VaV.
-prodejní cena časopisu byla po vzájemné dohodě stanovena na 49,- Kč.
-paní Suchá předá proděkanovi pro vědu číslo evidence Ministerstva kultury, které bude uváděno
v časopise.

-Finanční záležitosti oponentního řízení jsou ponechány na rozhodnutí a projednání v kolegiu
děkana.
-Paní Suchá informovala o starších sbornících z konferencí, které jsou v knihovně. Ediční rada
doporučila jejich distribuci katedrám, popřípadě vyřazení.
Zapsal: Ing. Neruda

Příloha k zápisu ze zasedání komise pro ediční činnost ze dne 14. 10. 2007

Plán ediční činnosti FŽP na rok 2008

1. prof. Vráblíková: Revitalizace antropogenně postiženého území v Podkrušnohoří - 100 ks
2. prof. Vráblíková: Pedologické praktikum - 100 ks
3. Ing. Popelka, ing. Synek: Úvod do statistické analýzy dat – 100ks
4. Ing. Richter: Technologie ochrany ŽP, část III Technologie zneškodňování odpadů – 150 ks
5. Ing. Dolanský: Sledování lesních porostů metodami Laserového skenování
6. Ing. Dolanský: Digitální modely terénu
7. doc. Blažková: Základy geologie v ochraně a tvorbě ŽP – 150
8. doc. Blažková: Geomorfologie a ŽP – 100 ks
9. doc. Seják: Multifunkčnost a udržitelnost zemědělství
10. mgr. Kolenatý: Professional English for the Environment 100 ks
11. mgr. Kolenatý: Reading and Writing Scientific Texts in English 100 ks

Zvláštní čísla časopisu Studia oecologica:
prof. Vráblíková: Revitalizace území v Podkrušnohoří – SO - 70ks
doc. Seják: výstup z grantu

